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 Para fazer caixa, Guedes quer quatro privatizações 

para 2020. Correios e Eletrobras estão na lista – Globo 

Manoel Ventura 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, mudou seus planos 

e decidiu que irá trabalhar para fazer quatro grandes 

privatizações este ano. A decisão foi tomada na última 

reunião do Conselho do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI), na semana passada. O PPI agora é 

comandado por Guedes. A intenção dele é privatizar a 

Eletrobras, os Correios, o Porto de Santos e a Pré-Sal 

Petróleo S.A. (PPSA), além de abrir o capital (por meio de 

uma oferta pública de ações) da Caixa Seguridade. 

>Voltar 

 Refinarias da Petrobras têm menor processamento 

em 20 anos 

    (Bloomberg) -- A Petrobras reduziu o processamento de 

petróleo em suas refinarias para o menor nível em 20 anos 

após a pandemia de Covid-19. * O processamento de óleo 

foi de 1.317 mi b/d em abril, -24% m/m , -25% a/a ** São os 

dados mais baixos desde janeiro de 2000 * Refinarias 

operadas a 55,7% da capacidade projetada, -17,3 ppt m/m , 



-18,9 ppt a/a * As 13 refinarias da Petrobras reduziram o 

número de execuções devido à queda na demanda por 

gasolina, diesel e etanol * ... 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao US$ 104,09    -0,72% 

 

 Mais investidores ficam otimistas com ações no Brasil: 

BofA 

    (Bloomberg) -- A parcela de investidores consultados 

pelo Bank of America Merrill Lynch que espera que as ações 

brasileiras superem seus pares latino-americanos nos 

próximos seis meses aumentou, apesar da deterioração das 

perspectivas de crescimento. * 60% dos investidores 

acredita que o Ibovespa irá superar outros índices de ações 

da região, ante 50% em maio ** 60% veem o índice acima 

de 95.000 até o final do ano e um terço o vê acima de 

110.000 * As expectativas ... 

>Voltar 

 Bradesco empresta R$ 90 bi na crise e vai usar 

programas do governo para apoiar empresas- 

Estadão 

Aline Bronzati 

- O Bradesco concedeu R$ 90 bilhões em crédito novo a 

pessoas físicas e jurídicas durante a pandemia do novo 

coronavírus. Em paralelo, alongou R$ 55 bilhões em dívidas 

já contratadas, que passaram a contar com prazos de 

carência em meio à crise, e trabalha para começar a ofertar 



na virada do mês empréstimos a pequenas e médias 

empresas suportados por programas do governo. 

>Voltar 

 Itaú prevê multiplicação de crédito de socorro a 

pessoas e pequenas empresas na pandemia- Folha 

Isabela Bolzani  

Banco também afirmou que vai aderir ao Pronampe e aos 

financiamentos com garantia do FGI  

O Itaú espera que o crédito concedido a clientes em 

dificuldades financeiras durante a pandemia ainda deve se 

multiplicar ao longo do segundo semestre. A taxa de 

crescimento esperada, no entanto, não foi informada. 

>Voltar 

 Empresas atuarão no repasse de recursos a 

fornecedores - Valor. 

Lu Aiko Otta  

A linha de crédito será operada diretamente pelo BNDES 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) vai disponibilizar até R$ 2 bilhões para empresas 

de grande porte atuarem como “âncoras” e fornecerem 

capital de giro para seus fornecedores e clientes, informou 

ao Valor o assessor especial do Ministério da Economia, 

Guilherme Afif Domingos, ex-presidente do Sebrae. Ele 

reuniu-se ontem com BNDES, Sebrae e um conjunto de 

empresas para tratar do mecanismo inédito no Brasil.  

>Voltar 



 Cielo 

A Moody's reafirmou o rating corporativo Aaa.br da Cielo, 

com perspectiva estável. A agência afirmou que a nota de 

crédito reflete a liderança da empresa no mercado brasileiro 

de pagamentos e cartões, e sua capilaridade no País. Além 

disso, os fundamentos para o setor no Brasil foram vistos 

como favoráveis. No caso da Cielo, escreveu a Moody's, 

também contribui o suporte dado por seus controladores, 

Banco do Brasil e Bradesco. 

>Voltar 

 AES negocia bloco de ações do BNDES na geradora 

Tietê - Valor. 

Maria Luíza Filgueiras  

Americana contratou os bancos Credit Suisse e Goldman 

Sachs como assessores para aquisição de participação de 

28,41% do capital 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) deu início a um processo competitivo para a venda 

de sua participação na geradora de energia AES Tietê. O 

negócio foi engatilhado pelo interesse da americana AES 

Corp. em comprar essa participação - o que fez com que o 

banco público optasse pelo formato de leilão. O Valor 

apurou que a AES contratou os bancos Credit Suisse e 

Goldman Sachs como seus assessores nessa tratativa. A 

participação, detida por meio da BNDESPar, é de 28,41%, 

correspondente a R$ 1,6 bilhão.  

>Voltar 



 OI quer tirar do plano dívida de R$ 12 bi da Anatel e 

fechar acordo bilateral- Estadão 

Circe Bonatelli 

A Oi pretende retomar as discussões com a Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel) a respeita da dívida 

de R$ 12 bilhões que foi inserida no plano de recuperação 

judicial a contragosto do órgão regulador. 

A Anatel mantém um processo aberto na justiça contra a 

operadora reivindicando que essa dívida, composta 

essencialmente por multas regulatórias e juros, seja quitada 

na íntegra. A Anatel também pede que os valores não se 

misturem com a bolada de R$ 64 bilhões em dívidas da Oi 

com bancos, investidores, fornecedores e empregados, que 

foram alvos de descontos e parcelamento dentro do plano 

aprovado por credores em 2017. 

>Voltar 

 Ofertas da Oi criam pressão por adiamento do leilão 

5G- Estadão 

O plano da Oi de vender ativos nos próximos meses 

provoca, como efeito colateral, pressão para que a Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel) adie o leilão do 5G. 

Nos bastidores, pessoas da área dizem que o bolso das 

empresas é um só, portanto não haverá dinheiro suficiente 

para bancar dois investimentos tão volumosos ao mesmo 

tempo. A revisão no plano de recuperação judicial da Oi – 

anunciado ontem e que ainda será submetido à aprovação 

dos credores – prevê vendas de R$ 22,8 bilhões: serão 

oferecidos redes móveis (R$ 15 bilhões), torres de 



transmissão (R$ 1 bilhão) e data centers (R$ 325 milhões), 

além de uma fatia do segmento de fibra ótica (R$ 6,5 

bilhões). A proposta da Oi é que as transações sejam feitas 

em leilões judiciais entre o fim do ano e o primeiro 

trimestre de 2021. » Mantido. O presidente da Anatel, 

Leonardo de Morais, negou à Coluna a intenção de 

condicionar o leilão do 5G ao cronograma da Oi. Segundo 

ele, a agência não pode atar a oportunidade de fazer valer 

políticas públicas e promover investimentos a movimento 

ligado a fusões e aquisições. “Espectro (de telefonia) é 

oxigênio. As empresas irão ao leilão mesmo no contexto 

desse engajamento (aos ativos da Oi). Além disso, estamos 

formatando um leilão menos lastreado na perspectiva 

arrecadatória e mais com viés de compromisso de 

investimento.” 

>Voltar 

 Piemonte faz oferta por cinco centros de dados da 

companhia - Valor. 

Ivone Santana  

Negócio depende ainda de aval da assembleia geral de 

acionistas e leilão judicial 

O grupo Oi aceitou uma proposta vinculante da Piemonte 

Holding, com sede no Rio de Janeiro, para a compra de 

cinco centros de dados da operadora, informou a 

proponente. O valor da transação pode chegar a R$ 425 

milhões, incluindo as obrigações e necessidades de 

investimento na empresa recém-comprada. O preço de 

compra foi de R$ 325 milhões, sendo R$ 250 milhões no ato 



do fechamento, à vista, afirmou Alessandro Lombardi, CEO 

da Piemonte Holding, em nota.  

>Voltar 

 Marcopolo: grupo avalia ´desinvestimento´ em 

mercados internacionais- Estadão 

Eduardo Laguna, especial para o Broadcast, e André Ítalo 

Rocha 

O presidente da fabricante de carrocerias de ônibus 

Marcopolo, James Bellini, informou hoje que o grupo 

observa os desdobramentos da crise nos mercados 

internacionais para decidir sobre a continuidade de alguns 

negócios no exterior. 

>Voltar 

 Sabesp assina acordo c/ cidade de Mauá, prevê 

investir R$ 332 mi 

    (Bloomberg) -- Sabesp e a prefeitura de Mauá assinaram 

contrato pelo qual a cia. assume o serviço de abastecimento 

de água do município, segundo comunicado. * Contrato 

prevê investimentos que vão melhorar o abastecimento por 

meio da ampliação da rede de água e da implantação de 

reservatórios, além de obras para reduzir as perdas e 

regularizar comunidades com novas ligações de água * 

Sabesp vai investir R$ 219 mi em obras durante o contrato 

** O município ... 

>Voltar 



 Azul e Latam anunciam acordos de codeshare, 

programas fidelidade 

    (Bloomberg) -- Azul e Latam anunciam acordo de 

codeshare para rotas no Brasil, além de acordo para seus 

programas de fidelidade, segundo comunicado da Azul * 

Acordo de codeshare incluirá inicialmente 50 rotas 

domésticas que têm como origem/destino Brasília, Belo 

Horizonte, Recife, Porto Alegre, Campinas, Curitiba e São 

Paulo (Guarulhos) ** Os bilhetes estarão à venda nos 

próximos meses *  

>Voltar 

 Aéreas 

Atenção para o setor aéreo. O acordo de compartilhamento 

de voos (codeshare) anunciado ontem pela Azul e pela 

Latam no mercado doméstico é apoiado pelo governo, e 

não deve ser alvo de restrições no Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade), informa o Valor Econômico, 

por causa do momento que as empresas vivem, com forte 

contração na demanda e busca por alternativas para seguir 

operando. 

Analistas viram o acordo de forma positiva, e ontem, a ação 

da Azul subiu enquanto Gol e CVC fecharam em baixa. 

Entretanto, para os três papéis, tem prevalecido o 

movimento dos mercados em geral. "A dinâmica ainda deve 

ser a da busca por risco, no curto prazo, mas a preocupação 

da segunda onda [da covid-19] ainda existe", diz Junqueira, 

da Gauss. Neste sentido, ele chama atenção para os 



desdobramentos já vistos na China como algo a se manter 

no radar. 

 

 Recuperação da demanda por petróleo pode levar 

alguns anos 

    (Bloomberg) -- A demanda global por petróleo deve se 

recuperar no ano que vem à medida que países emergirem 

da pandemia de coronavírus, mas a volta aos níveis pré-

crise pode levar pelo menos dois anos, disse a Agência 

Internacional de Energia. No próximo ano, o uso global de 

combustíveis deve ficar 2,5% abaixo dos níveis de 2019, em 

grande parte por causa da “terrível situação do setor de 

aviação”, disse a agência com sede em Paris em sua 

primeira ... 

>Voltar 

 Venda de ativos da Oi gera pressão por adiamento do 

leilão do 5G: Estado 

 

 Cade aprova compra da Nakata Automotiva pela Fras-

Le 

 

 CSN e Usiminas 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou uma 

proposta de acordo de David Moise Salama, diretor 

executivo da CSN, para encerrar um processo administrativo 

em que ele é investigado por supostamente ter divulgado 

de maneira incompleta e imprecisa fatos relevantes da 



companhia, referentes a desdobramentos de problemas 

ambientais na Usina Presidente Vargas (UPV), em dezembro 

de 2017. À época, Salama era diretor de Relações com 

Investidores da siderúrgica. 

Ainda no setor, a Usiminas informou que o Itaú Unibanco, 

por meio de fundos de investimentos que gere, reduziu a 

participação na empresa para 4,141% das ações 

preferenciais. Segundo a B3, anteriormente, o Itaú detinha 

5,43% dos papéis. 

>Voltar 


